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מפקחת ארצית על
המוזיקה בחמ"ד

רונית יעקבי-
יוצרת,מחנכת ומוזיקאית

עיצוב גרפי וטכנולוגי:
הדר הפקות 054744



פתח דברפתח דבר
מורים, מורות ותלמידים יקרים

בראשית, ברא אלוהים, את השמיים, ואת הארץ (בראשית א')
חוברת קול רנה מונגשת לתלמידים במטרה להרחיב את ידיעותיהם

זיקליות,  יות מו במיומנו
ן פרשנות מוזיקלית מקורית תוך שימוש ברפרטואר כללי הנותן מעי

לפסוקים מתוך פרשת בראשית.
יות מתאימות לתלמידים בבתי הספר היסודיים  הפעילו

ונכתבו בדרגות קושי שונת.
המורים למוזיקה יתאימו את החוברת לגיל המתאים,

ע"פ ראות עיניהם ונסיונם.
החוברת דיגיטלית ומאפשרת רכישת ידע 

ויה דינמית עשירה ואינטראקטיבית. ע"י חו

 
תודות: 

ונות מקוריים לרונית יעקבי על הנחייה וכתיבת רעי
ללאה אולשר על שירים נפלאים

ייחודיים לאילנה שרגו על תיזמורים 
 

בהצלחה ובהנאה רבה
איילה רייכרט

מפקחת ארצית על המוזיקה בחמ"ד
וממונה קוריקולרית ותו"ל אגף אמנויות



שבעת ימי בראשיתשבעת ימי בראשית

תוכן עניינים

פתיחה- עולם נפלא    
עולם נפלא- תווים     

היום הראשון           
היום השני 

היום השלישי 
היום הרביעי 

תזמור קסטלינה 
תזמור קסטלינה

היום החמישי 
דג השמך- תווים 

היום השישי 
שבת 

שיר השבת -תווים 

עמוד 4
עמוד 5
עמוד 6
עמוד 7
עמוד 8

עמוד 10
עמוד 12
עמוד 13
עמוד 14
עמוד 16
עמוד 18
עמוד 20
עמוד 21

פה יופיעו
המושגים

שנלמדו בשיעור



פתיחה-פתיחה-
עולם נפלאעולם נפלא   

מילים ולחן: לאה אולשרמילים ולחן: לאה אולשר

לחצו 
לשמיעת 

השיר

מדריך למורה

ינים תוכן העני

1.רישמו ניגודים מתוך השיר:

כבדפיל
איילה
קלילה

2.מיצאו ניגודים אחרים מהטבע

3.מה אתם הכי אוהבים בעולם?

בריאת העולם
ניגודים
קפיצות

https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15


כתבו בריבועים מעל התווים
 F (פורטה) או P (פיאנו)

לפי בחירתכם
 ולאחר מכן, הקליטו את 
עצמכם שרים את השיר 

בפורטה או פיאנו לפי מה שכתבתם

לחצו 
לשמיעת 

השיר

מדריך למורה

ינים תוכן העני

https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bXAnQeI82To&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=15


ו בהקשות על גופכם ע"פ המוזיקה ולו 2. האזינו ליצירה בחלק א' 
ירו כלי מיתר שאתם מכירים 3. בחלק ב' צי

זו לפרש את הפסוקים ? 4. מדוע לדעתכם נבחרה יצירה 

שבעת ימי בראשיתשבעת ימי בראשית

ֵני ְתהֹום; ְך, ַעל-ּפְ ׁשֶ ָובֹהוּ, ְוחֹ ַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ.  ב ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה תֹהוּ  ָ ָרא ֱאלִֹהים, ֵאת ַהׁשּ ית, ּבָ ֵראׁשִ א ּבְ

ְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהאֹור, י ְיִהי-אֹור.  ד ַו ֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי אֹור; ַו י ִים.  ג ַו ֵני ַהּמָ ְורוַּח ֱאלִֹהים, ְמַרֶחֶפת ַעל-ּפְ

ְיִהי-ֶעֶרב ְך ָקָרא ָלְיָלה; ַו ׁשֶ ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום, ְוַלחֹ ִּ י ְך.  ה ַו ׁשֶ ין ָהאֹור וֵּבין ַהחֹ ל ֱאלִֹהים, ּבֵ ְבּדֵ ַּ י י-טֹוב; ַו ּכִ

ְיִהי-בֶֹקר, יֹום ֶאָחד .ַו

היום הראשון

בראשית פסוקים א-ה

ירו פרשנותכם ע"פ הפסוקים האזינו לקריאה וצי

קטע סיני "אצלרנדו"

1. האזינו למוזיקה והצביעו על השלט המתאים

מהר – לאט

אצלרנדו - האצה

מהר – לאט
אצלרנדו

כלי הקשה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

מדריך למורה

ינים תוכן העני

https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZXdvcUdYanRKc1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWakt0b1hkaVIyV0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZXdvcUdYanRKc1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZXdvcUdYanRKc1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZXdvcUdYanRKc1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZXdvcUdYanRKc1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWZXdvcUdYanRKc1k/view?usp=sharing


מדריך למורה

אייר באך

ירו ענן בכל פעם שאתם שומעים ביצירה צליל ארוך 1.צי

2.בתחילת כל משפט יש צליל ארוך -מה מספר הפעמות שהוא מכיל

זו לתאור היום השני? 3מדוע נבחרה יצירה 

היום השני

ינים תוכן העני

לחצו 
לשמיעת 

השיר

צלילים ארוכים וקצרים
באך
מים

ין ַמִים ָלָמִים.  יל, ּבֵ ִים, ִויִהי ַמְבּדִ תֹוְך ַהּמָ ֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי ָרִקיַע ּבְ י ו ַו

ַחת ָלָרִקיַע, ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ל ּבֵ ְבּדֵ ַּ י ַעׂש ֱאלִֹהים, ֶאת-ָהָרִקיַע, ַו ַּ י  ַו  ז

ְיִהי-ֵכן.  ר ֵמַעל ָלָרִקיַע; ַו ִים ֲאׁשֶ וֵּבין ַהּמַ

ִני. ְיִהי-בֶֹקר, יֹום ׁשֵ ְיִהי-ֶעֶרב ַו ָמִים; ַו ְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע, ׁשָ ִּ י  ח ַו

בראשית פסוקים ו-ח

https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWb2FvR2p3NnFiZ2c/view?usp=sharing


ַחת ִים ִמּתַ ּ ַהּמַ וו ּקָ ֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ִי י ט ַו

ה; ׁשָ ּבָ ַּ ַמִים ֶאל-ָמקֹום ֶאָחד, ְוֵתָרֶאה, ַהי ָ ַהׁשּ

ְיִהי-ֵכן.   ַו

ה ֶאֶרץ, וְּלִמְקוֵה ׁשָ ּבָ ַּ ְקָרא ֱאלִֹהים ַלי ִּ י י ַו

י-טֹוב.  ְַּרא ֱאלִֹהים, ּכִ י ים; ַו ּמִ ִים ָקָרא יַ ַהּמַ

ב א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ּתַ י  יא ַו

ר , ֲאׁשֶ ִרי ְלִמינֹו ה ּפְ ִרי עֹׂשֶ ַמְזִריַע ֶזַרע, ֵעץ ּפְ

ְיִהי-ֵכן.   -בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַו ַזְרעֹו

ב ַמְזִריַע ֶזַרע, א ֵעׂשֶ ׁשֶ יב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ

, -בֹו ר ַזְרעֹו ִרי ֲאׁשֶ ה-ּפְ ְלִמיֵנהוּ, ְוֵעץ עֹׂשֶ

י-טֹוב.  ְַּרא ֱאלִֹהים, ּכִ י ְלִמיֵנהוּ; ַו

י. ִליׁשִ ְיִהי-בֶֹקר, יֹום ׁשְ ְיִהי-ֶעֶרב ַו  יג ַו

בראשית פסוקים ט-יג

לחצו 
לשמיעת 

השיר

מדריך למורה

ינים תוכן העני

היום השלישי

קולות גוף
סקוונצות
גליסנדו

https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWd04zZVYxWkNqTjQ/view?usp=sharing


יונה לבנה- קטע יווני
ו לפי קולות הגוף שמצוירים ולו האזינו לשיר  .1

לחצו 
לשמיעת 

השיר

מדריך למורה

ינים תוכן העני

היום השלישי

אצבע צרידה מחיאת כף

ידיים גלגול 

שריקה בפה

טפיחות על
הברכיים

ו-ב' על פי 2. השלימו את המשבצות הריקות בטבלה באותיות א' 
מבנה הקטע

3. מדוע נבחר הקטע הזה ליום השלישי?
קולות גוף
סקוונצות
גליסנדו

אאבא

https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPAIC-9gjoE&feature=youtu.be


ְרִקיַע ֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי ְמאֹרֹת ּבִ י יד ַו

ְיָלה; ין ַהיֹּום וֵּבין ַהּלָ יל, ּבֵ ַמִים, ְלַהְבּדִ ָ ַהׁשּ

ִנים.  ְלאֹתֹת וְּלמֹוֲעִדים, וְּליִָמים ְוׁשָ ְוָהיוּ 

ַמִים, ְלָהִאיר ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ּ ִלְמאֹורֹת ּבִ טו ְוָהיו

ְיִהי-ֵכן.   ַעל-ָהָאֶרץ; ַו

דִֹלים: אֹרֹת ַהּגְ ֵני ַהּמְ ַעׂש ֱאלִֹהים, ֶאת-ׁשְ ַּ י טז ַו

ֶלת ַהיֹּום, דֹל, ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ֶאת-ַהּמָ

ְיָלה, ְוֵאת ֶלת ַהּלַ טֹן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ְוֶאת-ַהּמָ

ַהּכֹוָכִבים. 

ָמִים, ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ן אָֹתם ֱאלִֹהים, ּבִ ּתֵ ִּ י  יז ַו

ְלָהִאיר, ַעל-ָהָאֶרץ.  

ין יל, ּבֵ ְיָלה, וְּלַהְבּדִ יֹּום וַּבּלַ יח ְוִלְמׁשֹל, ּבַ

י-טֹוב.  ְַּרא ֱאלִֹהים, ּכִ י ְך; ַו ׁשֶ ָהאֹור וֵּבין ַהחֹ

ְיִהי-בֶֹקר, יֹום ְרִביִעי. ְיִהי-ֶעֶרב ַו  יט ַו

בראשית פסוקים יד-יט

לחצו 
לשמיעת 

השיר

היום הרביעי

רונדו
פורטה 
פיאנו

מדריך למורה

ינים תוכן העני

https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWRWwweGQ1MU0xcFU/view?usp=sharing


בזמן האזנה ליצירה, סמנו לפי סדר שמיעת המנגינה .1

מסביב לאות  א'   עיגול

ומסביב לאות   ב'  משולש ,מסביב  ג'  ריבוע ,מתחת ל- ד'  קו

 א       א         ב        ב     מעבר      

 א     א     ג     א     א     ד     ד    מעבר 

א     א       ב      ב     קודה       

קסטלינה/ מאסנה

לחצו 
לשמיעת 

השיר

היום הרביעי

רונדו
פורטה 
פיאנו

ווארייציות א.נושא 
ב. רונדו 

2. סמנו את התשובה הנכונה- מה שם הצורה המוסיקלית?

3. ביצירה יש 4 חלקים שונים החוזרים על עצמם  התאימו כל חלק לאחד
: כוכבים/שמש/ירח/כולם יחד) יות הן ירו אותו (האפשרו ממאורות השמיים וצי

מדריך למורה

ינים תוכן העני

א
כוכבים

דגב

https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=FThWMTTXjv0&list=PLhWzeCRKdJ_aJoMOWXQCavnuc02eaqSR0&index=38






ָּה; ֶרץ ֶנֶפׁש ַחי ִים, ׁשֶ ּ ַהּמַ ְרצו ֹּאֶמר ֱאלִֹהים--ִיׁשְ י כ ַו

ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל-ָהָאֶרץ

ָמִים.  ָ ֵני ְרִקיַע ַהׁשּ ַעל-ּפְ

דִֹלים;  יִנם ַהּגְ ּנִ ְבָרא ֱאלִֹהים, ֶאת-ַהּתַ ִּ י  כא ַו

ִים ּ ַהּמַ ְרצו ר ׁשָ ת ֲאׁשֶ ָּה ָהרֶֹמׂשֶ ל-ֶנֶפׁש ַהַחי ְוֵאת ּכָ

ָנף ְלִמיֵנהוּ,  ל-עֹוף ּכָ ְלִמיֵנֶהם, ְוֵאת ּכָ

י-טֹוב. ְַּרא ֱאלִֹהים, ּכִ י ַו

ְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים, ֵלאמֹר:    כב ַו

ים, ְוָהעֹוף, ִיֶרב ּמִ ַּ י ִים ּבַ ּ ֶאת-ַהּמַ ּ וְּרבוּ, וִּמְלאו רו ּפְ

ָאֶרץ.  ּבָ

ְיִהי-בֶֹקר, יֹום ֲחִמישי ְיִהי-ֶעֶרב ַו  כג ַו

בראשית פסוקים כ-כג

לחצו היום החמישי
לשמיעת 

השיר

שוברט
נושא ווראציה

מדריך למורה

ינים תוכן העני

https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWbTlqSW9Ua2lOTlk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be


היום החמישי

הנושא מתוך הפרק השני של רביעית
"דג השמך" שוברט -  מילים: רונית יעקבי

לחצו 
לשמיעת 

השיר

שוברט
נושא ווראציה

ו את המנגינה בשירה לו
האם אפשר ללוות בשירה בכל הווריאציות?

באילו וריאציות לא ניתן ומדוע ?

.1

.2

.3

מדריך למורה

ינים תוכן העני

א.  דגים קטנים אנחנו  
זריזים חמקמקים

 שוחים וצוללים  פה  
במים עמוקים  

 
ב. ויחד מתחתינו יש גם קיפודים    

שלא שוחים כמונו 
בשונית שוכנים

שלא שוחים כמונו 
בשונית  שוכנים

ג. ויחד  מתחתינו יש גם  תמנונים 
זרועות  שולחים אלינו   

הם מסוכנים  
זרועות שולחים אלינו

 הם מסוכנים 

https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MDxJEpnlF00&feature=youtu.be


ינים תוכן העני

היום החמישי



ֵהָמה ָּה ְלִמיָנּה, ּבְ ֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחי י כד ַו

ְיִהי-ֵכן -ֶאֶרץ, ְלִמיָנּה; ַו  .ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו

ֵהָמה  ַּת ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה, ְוֶאת-ַהּבְ ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת-ַחי ַּ י כה ַו

י-טֹוב. ְַּרא ֱאלִֹהים, ּכִ י ל-ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה, ְלִמיֵנהוּ; ַו   ְלִמיָנּה, ְוֵאת ּכָ

ִבְדַגת ִיְרּדוּ  ְדמוֵּתנוּ; ְו ּכִ ַצְלֵמנוּ  ה ָאָדם ּבְ ֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ַנֲעׂשֶ י כו ַו

ֵהָמה וְּבָכל-ָהָאֶרץ, וְּבָכל-ָהֶרֶמׂש, ַמִים, וַּבּבְ ָ ָּם וְּבעֹוף ַהׁשּ ַהי

, ַצְלמֹו ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאָדם ּבְ ִּ י ָהרֵֹמׂש ַעל-ָהָאֶרץ.  כז ַו

ָרא אָֹתם :  ָזָכר וְּנֵקָבה, ּבָ ָרא אֹתֹו ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ  .ּבְ

וִּמְלאוּ  וְּרבוּ  רוּ  ֹּאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים ּפְ י ְיָבֶרְך אָֹתם, ֱאלִֹהים, ַו כח ַו

ַמִים, ָ ָּם, וְּבעֹוף ַהׁשּ ְדַגת ַהי ּבִ ָה; וְּרדוּ  ֶאת-ָהָאֶרץ, ְוִכְבׁשֻ

ת ַעל-ָהָאֶרץ ָּה, ָהרֶֹמׂשֶ  .וְּבָכל-ַחי

ב זֵֹרַע ֶזַרע  ל-ֵעׂשֶ י ָלֶכם ֶאת-ּכָ ֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ִהּנֵה ָנַתּתִ י כט ַו

ר-ּבֹו ְפִרי-ֵעץ, זֵֹרַע ל-ָהֵעץ ֲאׁשֶ ֵני ָכל-ָהָאֶרץ, ְוֶאת-ּכָ ר ַעל-ּפְ ֲאׁשֶ

 .ָזַרע:  ָלֶכם ִיְהיֶה, ְלָאְכָלה

ַמִים וְּלכֹל רֹוֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ,  ָ ַּת ָהָאֶרץ וְּלָכל-עֹוף ַהׁשּ ל וְּלָכל-ַחי

ְיִהי-ֵכן ב, ְלָאְכָלה; ַו ל-יֶֶרק ֵעׂשֶ ָּה, ֶאת-ּכָ ר-ּבֹו ֶנֶפׁש ַחי  .ֲאׁשֶ

ה, ְוִהּנֵה-טֹוב ְמאֹד;  ר ָעׂשָ ל-ֲאׁשֶ ְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת-ּכָ י לא ַו

י ִ ׁשּ ִ ְיִהי-בֶֹקר, יֹום ַהׁשּ ְיִהי-ֶעֶרב ַו .ַו

בראשית פסוקים כד-לא

לחצו היום השישי
לשמיעת 

השיר

משפחות כלי הנגינה
סולו 
טוטי
הנדל

מדריך למורה

ינים תוכן העני

https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B1RmhdPCTUIWU2FHQmdxVU40a0U/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be


היום השישי

מתוך מוסיקה על פני המים /  הנדל

יכים? (בחרו את התשובה הנכונה) י 2. לאלו משפחה הם שי
א. כלי הקשה 
ב. כלי נשיפה 

ג כלי  מיתר

3. איזה כלי נגינה שניגן סולו, מתאר את אדם?

4. איזה כלי נגינה שניגן סולו, מתאר את חווה?

5. כיצד ניתן לתאר את כל החיות שנבראו ביום השישי?

א. נגינת הסולו 

ב.טוטי של כל התזמורת

לחצו 
לשמיעת 

השיר

משפחות כלי הנגינה
סולו 
טוטי
הנדל

סמנו בעיגול,אילו כלי נשיפה מנגנים סולו? .1

מדריך למורה

ינים תוכן העני

חליל       חצוצרות       תופים        פסנתר         גיטרה        קרן יער

https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tVmjN1y0Ek&feature=youtu.be


שבת 

זו מילה יש את מירב הצלילים ומדוע? באי

מה מספר הזמרים ששרים את השיר?

באיזה חלק הם שירים ביחד?

.1

.2

.3

שיר השבת  / מילים ולחן: לאה אולשר

לחצו 
לשמיעת 

השיר

שבת 
קדושה
 מלאכים

דואט

ינים תוכן העני

א.
וכשבאה השבת לעולם

 באה אווירה חדשה
וכשבאה השבת לעולם
באה אווירה של קדושה

 
ב.

וכל המלאכים אמרו שירה
 

ג.
שבת שלום הללויה

https://www.youtube.com/watch?v=mlUrpBChMng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mlUrpBChMng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mlUrpBChMng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mlUrpBChMng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mlUrpBChMng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mlUrpBChMng&feature=youtu.be



